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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 20تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا  فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

 :أما بعد -صحبه وسلم تسليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل و-عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 .لة يف انلارحمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

كنا توقفنا يف آخر درس يف رشح اآلجرومية عند باب )ظن وأخواتها(، وذكرنا قبل ذلك عمل )اكن 
مل )إّن وأخواتها(، ثم استطرد املؤلف رمحه اهلل تعاىل فذكر )ظن وأخواتها( من باب إتمام وأخواتها(، وع

 انلواسخ، ثم ذكر املؤلف اتلوابع.

سبق أن ذكرنا أن املرفواعت سبعة: الفاعل، نائب الفاعل، املبتدأ، اخلرب، اسم اكن وأخواتها، خرب إن 
(، سميت انلعت والعطف واتلوكيد وابلدل أشياء:عة واتلابع للمرفوع وهو أربوأخواتها، واتلابع قال )

ألنها تتبع متبوعها أو ما يسبقها يف بعض األحاكم، ويه لكها تتبع يف عالمة  -مجع تابع-هذه باتلوابع 
اتلأنيث، واإلفراد أو اتلثنية أو اجلمع،  اإلعراب، رفعا أو نصبا أو خفضا، وقد يتبعه أيضا يف اتلذكري أو

 كري، هذه بعضها تتبع وبعضها هلا تفصيل سيأتينا.واتلعريف أو اتلن

 ]انلعت وفائدته[

 أول هذه اتلوابع عندنا انلعت قال املؤلف رمحه اهلل تعاىل

 )َباُب َالنَّْعِت 

َاْلَعاقُِل، َوَرَأْيُت َالنَّْعُت َتاِبٌع ِلْلَمْنعُوِت ِفي َرْفِعِه َوَنْصِبِه َوَخْفِضهِ، َوَتعِْريِفِه َوَتْنكِرِيهِ; َتقُوُل: َقاَم َزْيٌد 

 َزْيًدا َاْلَعاقَِل، َوَمَرْرُت ِبَزْيٍد َاْلَعاقِلِ.(
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: هو االسم اتلابع انلعت يف اللغة هو الوصف، نعَت الشخص أي وصفه، ويف اصطالح انلحاة )انلعت
( نرشح اتلعريف، قلنا املشتق أو املؤّول باملشتق املوضح ملتبوعه يف املعارف، واملخصص هل يف انلكرات
ا سبقه، ويوافقه، إن اكن )هو االسم اتلابع( فانلعت اسم، وقد يكون مجلة، وقونلا )اتلابع( أي أنه يتبع م

 مرفواع، فمرفواع، وإن اكن منصوبا، فمنصوبا، إن اكن خمفوضا، فمخفوضا.

)املشتق( يشرتط فيه أن يكون مشتقا، ال أن يكون جامدا، واملقصود باملشتق اذلي فيه املصدر، 
 يؤخذ من شقه ويؤخذ منه الفعل، وأنواع الفعل، ويؤخذ اسم الفاعل، واسم املفعول، وغريه، املشتق يعين

اليشء، الشق هو اجلانب، كـ)الرضب( نأخذ منه فعل )رضَب(، و)يرضب(، و)ارضب(، و)ضارب(، 
و)املرضوب(، و)مرضب(، وغريها، وهكذا )العلم( و)احللم(، و)الكرم(، وغريها، فاتلابع يكون اسما، 

 )هو اسم تابع مشتق( يكون مشتقا ىلع ما ذكرناه.

ّدر بمشتق كأن تقول )جاء زيد هذا(، أي: جاء زيد املشار إيله، فهذا مؤوٌل (، أي يقأو مؤّوٌل باملشتق)
 باملشتق، هذا هو انلعت، وسيأيت تفصيله إن شاء اهلل أكرث.

ما فائدة انلعت؟ إذا جاء انلعت اذلي هو الوصف بعد معرفة أفاد اتلوضيح، كأن تقول جاء )زيد 
صا، تقول )جاء رجل اعلٌم( فهنا العالُم(، وّضحت من زيد هذا؟ أما إذا اكن إثر ن كرة فهنا يكون خمصِّ

 خصصته بالوصف، األول وّضحته، واثلاين خصصته.

 املؤول باملشتق لم أفهمه. الطالب:

: املؤول باملشتق أنواع كثرية ذكرنا اإلشارة، لّما تقول )جاء زيد هذا(، )هذا( ليس مشتقا، اسم الشيخ
يله، )هذا( اسم إشارة، من زيد اذلي جاء؟ هو اذلي وُصف بأنه إشارة، لكن املقصود: جاء زيد املشار إ

أشري إيله، فيه مجاعة من الزيود، ومنهم زيد مصوف بالكرم، تقول )جاء زيُد الكرم(، أو )جاء زيد 
اجلود(، أو )جاء زيد العلم(، )زيد احِللم(، تضيفه إىل ما اختّص به من الوصف، أو تقول )جاء زيد 

بماذا وصفته؟ باإلشارة، املقصود: جاء زيد املشار إيله، قولك )املشار إيله(، )املشار( هذا(، وأرشت إيله، 
كيف إعرابها؟ مشتق، أشار، يشري، إشارة، فهو مشار إيله، هنا يقال مؤّول باملشتق يعين أولت هذا 

 مشتقا. باسم يعترباللفظ 
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(، فإذا لم هو اسم تابع مشتق أو مؤول باملشتق، إذن )( ذكرنا ما معىن انلعتانَلَّْعُت تَابٌِع لِلَْمْنُعوِت قال )
يكن مشتقا ال تعربه نعتا، إال إذا اكن من قبيل املؤّول، هذه تقييدات انلعت، إذا جاء بعد املعارف اكن 

 تعربه نعتا، وإذا لم يكن تابعا  موّضحا، وإذا جاء بعد انلكرات اكن خمصصا، وإذا اكن ليس اسما ال
وإذا لم يكن مشتقا أو مؤّوال  -ليس تابعا-ال يكون نعتا  -ي بعده منصوبالسابق مرفوع واذل-

 باملشتق فال يكون تابعا، وإن لم يفد توضيحا، وال ختصيصا، لم يكن كذلك من قبيل انلعت.

 ]أنواع انلعت: احلقييق، والسبيب.[

ِ انَلَّْعُت تَابٌِع لِلَْمْنُعوِت يِف َرْفِعِه َونَْصبِِه وََخْفِضِه، قال ) ( هنا ذكَر فيما يتبع انلعُت َوَتْعِريِفِه َوَتْنِكريِه
 منعوته، وقبل ذلك نقول: انلعت ىلع قسمني، نعت حقييق، ونعت سبيب.

فهو: ما رفع ضمريا مسترتا، يعود ىلع املنعوت، لّما تقول )جاء زيد العالم(، من  = أما انلعت احلقييق1
هو( ضمري مسترت اعئد ىلع زيد، فهذا نسّميه بانلعت العالم؟ )زيد(، إذن )جاء زيد العالم هو(، فـ)

احلقييق، ألنه مضّمٌن لضمري مسترت اعئد ىلع املنعوت، )العالم( اسم الفاعل، واسم الفاعل يعمل عمل 
الفعل برشوط، ومن عمل الفعل أنه يرفع الفاعل، هذا سيأيت إن شاء اهلل يف كتاب آخر مفّصل، نبينه إن 

ييق هو اسم يرفع ضمريا مسترتا، تقول )جاء زيد العالم(، أو )رأيت عليا الفاضل(، شاء اهلل تعاىل، فاحلق
أي الفاضل هو، و)جاءت زينب الكريمة( أي: يه، و)جاء الزيدان الكريمان هما(، )وجاء الزيدون 

 الكرماء هم(، وهكذا.

ن واسطة، يعين انلعت احلقييق هو وصف للمنعوت مبارشة، ال بواسطة، وصف للمنعوت مبارشة دو
 فالوصف راجع ىلع املنعوت.

فتعريفه: هو ما رفع اسما ظاهرا، يكون متصال بضمري يعود ىلع املنعوت، ويف هذه  = أما انلعت السبيب2
احلالة يكون أصل الوصف اعئدا ىلع اسم يتعلق باملنعوت، فإذن هو نعت بواسطة وليس مبارشة، مثال 

ل )جاء زيد العالم أبوه(، )العالم( وصف لألب، واألب هل عالقة قلنا يف األول )جاء زيد العالم(، ملا نقو
بزيد، األول )جاء زيد العالم هو(، واآلن )جاء زيد العالم أبوه(، إذن )العالم( رفع نلا اسما ظاهرا هنا 

)أبوه(، لكن يف السابق رفع نلا ضمريا مسترتا، )العالم( أي هو، أما هنا )العالم أبوه( فالعالم رفع اسما 
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ظاهرا، هذا االسم الظاهر اذلي هو  )أبوه( فيه ضمري متصل يعود ىلع املنعوت اذلي هو زيد، )جاء زيد 
 العالم أبوه( أي أبو زيد.

فإذن أصل الوصف )العالم( اعد ىلع اسم متعلق بزيد، وهذه العالقة يه السببية، هلذا قيل فيه )نعت 
به عالقة، فأصل الوصف بالعالم هو لألب،  سبيب(، يعين نعت للمنعوت ليس مبارشة إنما بسبب هل

وليس لزيد، وإنما وصفَت زيدا بكونه زيدا اذلي وْصف أبيه العلم، يعين ليس )جاء زيد اتلاجر أبوه(، 
هذا، يقال )جاء زيد العالم أبوه( فالعالم رفع نلا اسما ظاهرا متصال بضمري  أو )الطبيب أبوه(، أو حنو

 يعود ىلع املنعوت.

 عت للمنعوت[]متابعة انل

(، قبل أن نذكر فيما يتبع، البد أن نعرف أن انلعت ينقسم إىل قسمني حقييق انَلَّْعُت تَابٌِع لِلَْمْنُعوِت قال )
وسبيب، ألن الك منهما يتبع يف يشء، ولكن أحدهما يتبع يف أشياء ال يوافق اآلخر فيه، وهلذا اقترص 

 قان يف املتابعة فيه فقال:املؤلف ىلع ما يتبعان فيه ىلع حد سواء، وما يتف

( ِ ( هذا باالتفاق، انلعت احلقييق يتبع انَلَّْعُت تَابٌِع لِلَْمْنُعوِت يِف َرْفِعِه َونَْصبِِه وََخْفِضِه، َوَتْعِريِفِه َوَتْنِكريِه
املنعوت يف الرفع وانلصب واخلفض، وانلعت السبيب يتبع املنعوت يف الرفع وانلصب واخلفض، تقول 

لعالم( و)رأيت زيدا العالم( و)مررت بزيد العالم(، وأما بالسبب فتقول )جاء زيد العالم )جاء زيد ا
 أبوه(، و)رأيت زيدا العالم أبوه(، و)مررت بزيد العالم أبوه(، فإنه يتبع يف الرفع وانلصب واخلفض.

نعوت نكرة اكن يتبع أيضا يف اتلعريف واتلنكري، إذا اكن املنعوت معرفة اكن انلعت معرفة، وإذا اكن امل
انلعت نكرة، تقول )جاء زيد العالم( )زيد( اسم علم معرفة، وتقول )جاء رجل اعلم( وتقول )جاء زيد 

العالم أبوه(، و)جاء رجٌل اعلٌم أبوه(، هذا يتفقان فيه ىلع املتابعة، إذن لكٌّ من انلعت احلقييق وانلعت 
نلصب واخلفض، أو اتلعريف واتلنكري يعين: إما السبيب يتبع املنعوت من اثنني من مخسة، إما الرفع وا

أن يكون مرفواع ومعرفة، أو منصوبا ومعرفة، أو خمفوض ومعرفة، وإما مرفواع ونكرة، أو منصوب 
 ونكرة، أو خمفوضا ونكرة، اثنان من مخسة يوافقه فيها ويتابعه فيها.
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قييق منعوته خبالف انلعت ع فيها انلعت احلباأمور أخرى، هذه كما سيذكرها، يت وأما غريها ويه
يُْت َزْيًدا اَلَْعاقَِل، َوَمَرْرُت بَِزْيٍد اَلَْعاقِلِ السبيب: فهنا قال )

َ
( فرتى أن )زيٌد( َتُقوُل: َقاَم َزْيٌد اَلَْعاقُِل، َوَرأ

مرفوع، و)العاقل( مرفوع، و)زيد( معرفة، و)العاقل( معرفة، كذلك )زيدا( منصوب و)العاقل( 
ما معرفة، وكذلك عند اخلفض لّك منهما خمفوض، ولّك منهما معرفة، وكذلك يقال يف منصوب، ولكٌّ منه

 اتلنكري.

يبىق اآلن اتلذكري واتلأنيث، واإلفراد واتلثنية واجلمع، انلعت احلقييق يوافق منعوته يف اتلذكري 
ُة(، فإذا اكن واتلأنيث، ويف اإلفراد واجلمع واتلثنية، تقول )جاء زيد العالم(، و)جاءت زينب العامل

املنعوت مذكرا اكن انلعت مذكرا، وإذا اكن مؤنثا، اكن مؤنثا، وكذلك يوافقه يف اإلفراد واتلثنية واجلمع، 
تقول )جاء زيد العالم(، و)جاء الزيدان العاملان(، و)جاء الزيدون العاملون( أو )العلماُء(، أيضا يوافقه 

بان العاملتان(، و)جاءت الزينبات العاملات(، إذا يف اجلمع، و)جاءت زينب العاملة(، و)جاءت الزين
يوافقه يف اتلذكري واتلأنيث، ويوافقه يف اإلفراد واتلثنية واجلمع، إذا اكن مذكرا، اكن مذكرا، إذا اكن 

 مؤنثا، اكن مؤنثا، إذا اكن مفردا، اكن مفردا، أو مثىن مثىن، أو مجعا مجعا، هذا احلقييق.

تلذكري واتلأنيث؟ واإلفراد واجلمع واتلثنية؟ ال يوافق، وإنما هو يكون خمالفا، وأما السبيب فهل يوافق يف ا
تقول )جاء زيد العالم أبوه(، مذكر، مذكر، و تقول )جاء زيد العاملُة أمه( مؤنث، مذكر، يصح، إذن 

)جاء زيد انلعت السبيب ال يلزم أن يوافق منعوته يف اتلذكري واتلأنيث، ال يف اإلفراد، واجلمع واتلثنية، 
أو )الزيدون العالم آباؤهم(،  -)جاء الزيود(-العالم أبوه(، و)جاء الزيدان العالم أبوهما( أو )أبواهما(، و

فإذن جند هنا أن املنعوت أو انلعت لم يتابع منعوته يف اإلفراد واتلذكري واتلثنية واجلمع، فاذلي يتابع هو 
 انلعت احلقييق، أما انلعت السبيب فال يتابع.

ن اخلالصة أن انلعت احلقييق يتابع منعوته يف أربعة من عرشة، وانلعت السبيب يتابع منعوته يف اثنتني إذ
من مخسة، بمعىن: االسم إما أن يكون مرفواع، أو منصوبا، أو خمفوضا، وإما معرفة، وإما نكرة، وإما 

 مذكرا، وإما مؤنّثا، وإما مفردا، أو مثىن، أو مجعا، عرشة أمور.
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قييق إذا اكن منعوته مرفواع، كاكن مرفواع، وإذا اكن منعوته معرفة، اكن معرفة، وإذا اكن انلعت احل
منعوته مؤنثا، اكن مؤنثا، وإذا اكن منعوته مفردا اكن مفردا، أربعة أوصاف، من عرشة، إذن انلعت 

يف آن  احلقييق يوافق منعوته يف أربعة من عرشة، يعين ال يتصور أن يكون مرفواع منصوبا خمفوضا
واحد!، هو إما مرفوع أو منصوب أو خمفوض، إما مذكر وإما مؤنث، إما معرفة وإما نكرة، إما مفرد 

 وإما مؤنث وإما مجع، أربعة أوصاف من عرشة.

وذللك نقول: انلعت احلقييق يوافقه منعوته يف أربعة أمور من عرشة، أما انلعت السبيب فيلزم أن يوافق  
ثنتني من مخسة، وأما ابلايق اكتلثنية واتلذكري فال يلزم أن يوافق، قد يوافق يف  -أي متبوعه-املنعوت 

 وقد خيالف، ويف اإلفراد واتلثنية واجلمع قد يوافق وقد خيالف.

فتلخص من هذا اإليضاح أن انلعت احلقييق يتبع منعوته يف أربعة من عرشة. واحد من قال هنا ) 
ع وانلصب واخلفض، وواحد من اتلذكري واتلأنيث، وواحد من اإلفراد واتلثنية واجلمع، وواحد من الرف

 اتلعريف واتلنكري.

وانلعت السبيب يتبع منعوته يف اثنتني من مخسة: واحد من الرفع وانلصب واخلفض، وواحد من 
جاء زيد العاقل )تقول ( هذا انلعت السبيب، قال )ويتبع مرفوعه( ليس املنعوت، لّما اتلعريف واتلنكري

ذلي بعده يف واحد من اثنني وهما اتلذكري واتلأنيث( تقول )العاقل أبوه(، أو )العاقلة أمه(، أبوه(، )ا
لكن هنا يتبع مرفوعه وليس منعوته، انلعت السبيب يوافق مرفوعه يف واحد من ثنتني اتلذكري 

واجلمع، بل يكون وال يتبع شيئاً يف اإلفراد واتلثنية واتلأنيث، أما اإلفراد واتلثنية واجلمع فال يوافق، )
 .(.مفرداً دائماً وأبداً، واهلل أعلم

هنا ذكرنا أن مما يتبع انلعت منعوته يف اتلعريف واتلنكري، فما املقصود باتلعريف؟ وما املقصود 
 باتلنكري؟ 

 ]املعرفة وانلكرة[

 ناسب هنا أن يأيت املؤلف بهذا ابلاب فقال:

 )املَعِرفُة وَأْقَساُمَها
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َة، َواِلاْسُم َواْلَمعِْرَفُة َخْمَسةُ َأْشَياَء: َاِلاْسُم َاْلُمضَْمُر َنحَْو َأَنا َوَأْنَت، َواِلاْسُم َاْلَعَلُم َنْحَو َزْيٍد َوَمكَّ

َواْلُغَلاُم، َوَما ُأِضيَف َاْلُمْبَهُم َنحَْو َهَذا، َوَهِذِه، َوَهُؤَلاءِ، َواِلاْسُم َالَِّذي ِفيِه َاْلَأِلُف َواللَّاُم َنْحَو َالرَّجُُل 

 ِإَلى َواِحدٍ ِمْن َهِذِه َاْلَأْرَبَعِة(.

ْقَساُمَهاقال )
َ
( ذكر هنا املعرفة ألننا ذكرنا يف انلعت أنه يتبع منعوته يف اتلعريف واتلنكري، الَمعرِفُة وأ

ما املذكر حنتاج أن نعرف ما معىن املعرفة، وما معىن انلكرة، أما الرفع وانلصب واخلفض فسبق، وأ
واملؤنث فسبق، وأما املفرد واتلثنية واجلمع فسبقت أيضا لكها، ما معىن اتلعريف واتلنكري؟ فناسب أن 

ْقَساُمَهايذكر هذين ابلابني بعد انلعت، قال )
َ
 ( ثم ذكر انلكرة.الَمعرِفُة وأ

ْشَياءَ قال )
َ
اد به إدراك اليشء والعلم به، وإن من فعل )َعَرَف(، واملر ة( املعرفة مأخوذَوالَْمْعرِفَُة مَخَْسُة أ

يعين -اكن أهل اللسان يفرقون بني املعرفة والعلم، واملراد باملعرفة يف اصطالح انلحاة )ما دل ىلع معنّي 
 إما بنفسه أو بواسطة(. -حمدد

 ]أقسام املعرفة[

 وهو ىلع مخسة أقسام، ذكرها املؤلف هنا ورتّبها من أقواها إىل أدناها: 

، والضمري مأخوذ من ضمر اليشء إذا سرته، ففيه معىن االستتار، واملقصود بالضمري )ما ضمري= األول: ال1
دل ىلع متلكم أو خماطب أو اغئب(، أو إن شئت أن تقول )الضمري ما دل ىلع معني بقرينة تكلم أو 

 هذا أن الضمائر ىلع ثالثة أقسام: ويفهم منخطاب أو اغئب( 
م عند ويه )أنا( ل ضمائر املتلكمأ=  لمفرد املتلكم، و)حنن( جلماعة املتلكمني أو للمعظم نفسه، أو املعظَّ

 غريه.

ويه )أنَت( للمفرد املخاطب املذّكر، اذلي وّجه إيله اخلطاب، )أنِت(  ضمائر املخاطبب= القسم اثلاين 
خاطبني للمفرد املخاطب املؤنث، )أنتما( للمثىن املخاطب يشمل املذكر واملؤنث، )أنتم( جلماعة امل

 اذلكور، )أننّت( جلماعة املخاطبني اإلناث.
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ج= القسم اثلالث ضمائر الغيبة أو الغائب ويه )هو( للمفرد املذكر الغائب، و)يه( للمفردة املؤنثة 
الغائبة، و)هما( للمثىن الغائب يشمل املذكر والغائب، و)هم( جلماعة اذلكور الغائبني، و)هن( جلماعة 

 وع األول اذلي هو الضمري.هذا انل اإلناث الغائبات،

(، قلنا وهو ما دل ىلع مسىم معنّي دون قرينة تكلم أو خطاب أو غيبةم، )= انلوع اثلاين: االسم العلَ 2
)ما دّل ىلع مسىم معني( يعين أخرجنا االسم، ألن االسم ما دل ىلع مسىم، كـ)كتاب(، و)شجرة(، 

 العلم يدّل ىلع مسىم معني، كما قال انلاظم:و)زيد(، و)عمرو(، و)مكة(، و)املدينة(، و)مرص(، لكن 
ُ الُمَسىَمّ ُمْطلَقاً *** َعلَُمُه َكَجَعَفٍر وَِخْرنَِقا  اْسٌم ُيَعنِيّ

فالعلم اسم دل ىلع مسىم لكنه معني، )َكَجَعَفٍر وَِخْرنَِقا(، و)قََرٍن( و)عدن( و)واشق( وغري ذلك، هذا 
إىل قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، وهو يشمل اإلنسان،  هو الَعلَم يدّل ىلع اسم معني، دون أن حيتاج

ويشمل احليوان، ويشمل اذلوات، فاإلنسان منه املذكر ومنه املؤنث، ومنه املفرد واملثىن واجلمع، تقول 
)زيد(، و)عمر(، و)زينب(، و)فاطمة(، و)سعاد(، )الزيدان(، و)الزينبان(، و)الزيود(، و)الزينبات(، 

 لك.و)الفاطمات(، وغري ذ

وبالنسبة لإلنسان واحليوان أيضا، يف تسمية بعض احليوانات فانليب صىل اهلل عليه وسلم اكنت هل ناقة،  
واسمها )القصواء(، ومحار واسمه )ُعفري(، وبغلة اسمها )ددلل(، واكن عنده غريها أيضا، فهذه أيضا علم 

 ىلع معنّي.

)مرص(، و)اجلزائر(، و)تونس(، هذه أسماء وكذلك بالنسبة لذلوات اكألماكن )مكة(، و)املدينة(، و
 أعالم، واسم العلم هل مبحث، فيه أحاكم مذكورة يف كتب مطّولة.

(، يعين القسم اثلالث من املعارف هو أسماء َوااِلْسُم اَلُْمْبَهُم ََنَْو َهَذا، َوَهِذهِ، َوَهُؤاَلءِ = القسم اثلالث: )3
 اإلشارة، واألسماء املوصولة.

شارة فهو ما دّل ىلع مسىم معني بواسطة إشارة، وألفاظه )هذا( اهلاء للتنبيه، و)ذا( أ= أما اسم اإل
يقال: هذهِ وهذيه، وِذه،  لإلشارة ىلع املفرد املذكر، و)هذه( قلنا اهلاء للتنبيه، و)ذه( للمشارة إيلها املؤنثة،
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لمثىن املؤنث، و)هؤالء(، وذيِه، هذه لكها لغات يف هذه اإلشارة، و)هذان( للمثىن املذكر، )وهاتان( ل
 جلماعة اذلكور ومجاعة النسوة، و)هاته( أيضا للمفرد املؤنث ومجاعة النسوة، هذا اسم اإلشارة.

لعلنا نكتيف بهذا، أسأل اهلل نلا ولكم اتلوفيق واهلل أعلم، وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع حممد وآهل 
 وصحبه.


